
Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia ajoneuvoja 
ja kuljetuksia, joissa kalusto vaihtelee henkilöautoista 
pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Ajoneuvoliikenteen 
merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt 
sekä terveydelle haitalliset päästöt.
 
Julkinen organisaatio voi pienentää haitallisia 
ympäristövaikutuksiaan merkittävästi ja olla vauhdittamassa 
vähäpäästöisen kaluston yleistymistä ottamalla ajoneuvojen 
ympäristökriteerit osaksi hankintoja. Lain mukaan tämä on jopa 
pakollista ajoneuvo- ja henkilöliikennehankinnoissa. Potentiaali 
on suuri myös esimerkiksi tavarankuljetuksissa!

TARKISTA AINAKIN SEURAAVAT YDINKOHDAT 
HANKINNAN SUUNNITTELUN TUEKSI

 √ Onko organisaatiollasi strategisia tavoitteita päästöjen 
vähentämiseen tai energiankäytön tehostamiseen? Pohdi, 
miten ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoilla voi vaikuttaa 
näihin.

 √ Pelkkä hinta ei saisi ratkaista lopputulosta. Valitse hinta-
laatusuhteeltaan paras tarjous.

 √ Selvitä markkinavuoropuhelulla alueen tarjonta ja 
sovita kriteerit tasolle, joka samaan aikaan kannustaa 
toimijoita kestävämpään suuntaan, mutta on kuitenkin 
saavutettavissa.

 √ Varmista, että tarjouspyynnössä on asetettu ainakin lain 
vaatimat energia- ja ympäristövaatimukset ja määritä niille 
minimirajat.

 √ Kokemuksen ja tietoisuuden karttuessa, testaa 
myös tiukempia kriteereitä. Ota oppia myös muilta 
hankintayksiköiltä.

 √ Käyttötapa ja -ympäristö ratkaisee ajoneuvotarpeen. Voisiko 
esimerkiksi täyssähköauto olla toimiva ratkaisu?

 √ Mieti, voidaanko hankinnalla vaikuttaa liikenteen meluun ja 
siitä aiheutuviin mahdollisiin haittoihin.

 √ Seuraa hankinnan toteutumista ja sovi toimittajan kanssa 
seurantamenettelystä sekä kirjaa se sopimukseen.

Laki ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten huomioi-
misesta julkisissa hankinnoissa 
(1509/2011) velvoittaa ottamaan 
julkisissa ajoneuvo- ja henkilö-
liikennehankinnoissa seuraavat 
asiat huomioon:

         energiankulutus

         hiilidioksidipäästöt

         typenoksidi-, hiilivety- ja 
         hiukkaspäästöt

Vinkkejä käytännön työn tueksi

Julkisen sektorin hankinnat 
työkaluna liikenteen 
päästövähennyksiin



OHJEET AVUKSI HANKINTOIHIN SPARRAUSTA JA NEUVONTAA

Motivan hankintapalvelu on koostanut neljä ohjetta 
energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin 
ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin

 √ Ne auttavat valitsemaan energiatehokkaampia ja 
vähäpäästöisempiä autoja.

 √ Niissä esitellään ympäristökriteereitä ja 
todentamiskeinoja, joita hankintayksiköt voivat 
hyödyntää tarjouspyynnöissään.

 √ Ne ovat sovellettavissa myös leasing-
hankintoihin. 

 √ Ne ovat osoitteessa  
www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki

Työn on mahdollistanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
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Motivan hankintapalvelu auttaa julkisia hankkijoita 
kestäviin hankintoihin liittyvien kysymysten 
ratkaisemisessa.

Neuvomme ympäristönäkökohtien priorisoimisessa 
hankintatoiminnassa ja niiden huomioimisessa 
erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa.

 

ESIMERKKI HENKILÖAUTON HANKINNASTA

 √ Energiankulutus: Pyydä toimitusehtona ajoneuvon luovutuksen yhteydessä 
esittely ajoneuvon tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka auttavat omaksumaan 
taloudellisen ajotavan ja seuraamaan polttoaineenkulutusta.

 √ Hiilidioksidipäästöt: Määritä tarjottavalle ajoneuvolle maksimipäästöraja, 
esimerkiksi tila-autolle 150 CO2 g/km

 √ Pakokaasupäästöt: Aseta vaatimukseksi Euro 6 –päästöluokitus

Suosituksia vaatimuksiksi ja 
vertailukriteereiksi

 » Henkilö- ja pakettiautot
 » Joukkoliikenne
 » Muut henkilökuljetuspalvelut
 » Tavarankuljetukset

Tarvitsetko apua kestäviin  
hankintoihin?

Ota yhteyttä 
hankintapalvelu@motiva.fi


